


PENSANDO EM ABRIR UM NEGÓCIO? >>  
CURSOS ONLINE  
Conhecimento para começar bem!

COMO ANALISAR O MERCADO 
Clique aqui e inscreva-se
Aqui você aprenderá como 
se antecipar às mudanças de 
mercado e sobre o movimento 
da concorrência.

COMO ELABORAR UM PLANO 
DE NEGÓCIO 
Clique aqui e inscreva-se >>
Monte um plano de negócios 
para o seu empreendimento 
atual ou futuro,  focando na 
competitividade e inovação.

COMO RECONHECER CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS 
Clique aqui e inscreva-se >> 
Neste curso você aprenderá sobre empreendedorismo e sobre as 
características que o empreendedor de sucesso deve ter para a tomada 
de decisões.

COMO FUNCIONA UMA FRANQUIA 
Clique aqui e inscreva-se >>

Conheça como funciona o sistema de franquias, os conceitos 
fundamentais  e o mercado para quem deseja se tornar um franqueado.

COMO FORMALIZAR SEU NEGÓCIO COMO MEI  
Clique aqui e inscreva-se >>
Conheça os benefícios e os passo a passo de se formalizar como MEI e 
quais os riscos em manter uma empresa informal.

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-analisar-o-mercado,1d70b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-elaborar-um-plano-de-negocio,1880b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-reconhecer-caracteristicas-empreendedoras,bb70b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-funciona-uma-franquia,e1c0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-formalizar-seu-negocio-como-mei,3180b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD


SOLUÇÕES EXCLUSIVAS PARA O MEI >> CURSOS ONLINE 
Aqui você entenderá o básico para administrar bem.

COMO AGIR DE MANEIRA EMPREENDEDORA  
Clique aqui e inscreva-se >>
Saber como agir de maneira empreendedora é o primeiro passo 
para tornar-se um empreendedor de sucesso. Saiba mais sobre 
empreendedorismo e as atitudes necessárias para alcançar o 
sucesso.

COMO PLANEJAR O MEU NEGÓCIO  
Clique aqui e inscreva-se >>
Conheça os aspectos do planejamento que servem como pontos 
norteadores para a atividade empreendedora e aprenda a  
aplicar as etapas para alcançar seus objetivos e metas.

COMO ADMINISTRAR UM PEQUENO NEGÓCIO  
Clique aqui e inscreva-se >>
Entenda os conceitos básicos do negócio, como: cliente,  
fornecedor, concorrentes, e aprenda sobre estabelecimento de 
metas, controle do dinheiro e análise de resultados.

COMO CONTROLAR O FLUXO DE CAIXA  
Clique aqui e inscreva-se >>
Você sabe o quanto tem de dinheiro circulando em sua empresa? 
Em que você gasta mais, quais são os gastos e entradas mais 
importantes para você? Ao fazer este curso, você terá  
todas essas respostas.

COMO DEFINIR PREÇO DE VENDA  
Clique aqui e inscreva-se >>
É hora de aprender a calcular gastos, a margem de lucro e o 
ponto de equilíbrio operacional do seu negócio para a formação 
de preço do seu produto ou serviço.

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-agir-de-maneira-empreendedora,2ac0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-planejar-o-seu-negocio,9501b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-administrar-um-pequeno-negocio,9ae0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-controlar-o-fluxo-de-caixa,45b0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-definir-preco-de-venda,04a0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD


COMO AUMENTAR AS SUAS VENDAS  
Clique aqui e inscreva-se >>
Conheça os principais componentes de marketing:  
produto/serviço, preço, ponto e promoção.

COMO TURBINAR SUAS VENDAS  
Clique aqui e inscreva-se >>
Para vender é preciso conhecer os produtos, os clientes e as  
necessidades do mercado.

PLANEJE-SE PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO  
Clique aqui e inscreva-se >>
A venda online é uma excelente oportunidade para pequenos  
negócios. Veja as formas e procedimentos para implementar  
comércio eletrônico na sua empresa.

COMO COMPRAR BEM E DE BONS FORNECEDORES  
Clique aqui e inscreva-se >>
Aprenda estratégias valiosas para comprar bem, adquirir  
insumos de qualidade e obter preços e prazos favoráveis aos  
pagamentos, aumentando a lucratividade dos seus negócios.

COMO EXPANDIR SEU NEGÓCIO  
Clique aqui e inscreva-se >>
Conheça os direitos e deveres do MEI e da microempresa,  
identificando suas diferenças.

COMO UNIR FORÇAS PARA CRESCER  
Clique aqui e inscreva-se 
Aprenda a importância de atuar coletivamente para ter sucesso 
nos negócios, conhecendo as vantagens de empreender em  
conjunto.

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-aumentar-suas-vendas,9fd0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-turbinar-suas-vendas,1ba0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/planeje-se-para-o-comercio-eletronico,9d80b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-comprar-bem-e-de-bons-fornecedores,0101b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-expandir-seu-negocio,6468b71da3b00710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-unir-forcas-para-crescer,67c0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD


Receba orientações em vídeos, 
e-books e tutoriais. Tire todas  
as suas dúvidas com nossos 
tutores de forma rápida e gratuita.

As oficinas remotas acontecem  
em um grupo exclusivo de 
WhatsApp do Sebrae Rio.

CURSOS TOTALMENTE PELO WHATSAPP 
Aumente sua presença online, venda mais,  
planeje e administre melhor seu negócio! 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Planejar é um bom negócio! Conheça  
ferramentas para realizar um bom  
planejamento e participe de atividades práticas.

PLANEJAMENTO PARA ABERTURA DE EMPRESA
Antes de iniciar, é preciso planejar. Conheça ferramentas 
de modelo de negócios, plano de negócios e planejamento 
financeiro.

FORMALIZAÇÃO DO MEI
Quais são as vantagens de se formalizar  
como MEI? Confira os benefícios, direitos e obrigações

DESCOMPLICA MEI
Que tal receber orientações sobre emissão de boletos, 
transmissão da declaração anual de faturamento, parcelamento 
de débitos e até alteração e baixa do MEI? Domine as atividades 
que são necessárias para estar em dia com as obrigações do 
CNPJ de MEI.



ATENDIMENTO AO CLIENTE
Aprimore o seu atendimento e coloque em prática tanto no 
ambiente presencial quanto no digital para captar, manter e 
fidelizar os clientes através do atendimento.

MARKETING DIGITAL
Conheça boas ações de marketing digital. Serão abordados 
assuntos: WhatsApp Business, Persona, como tratar reclamações 
nas redes sociais, impulsionamento de posts, Instagram e 
Facebook.

MARKETING DIGITAL 2.0
Aprimore as ações de marketing digital em sua empresa. Serão 
abordados os assuntos: WhatsApp Business, Persona, SEO, 
ferramentas de gestão das redes sociais, influenciadores, 
impulsionamento de posts, Instagram e Facebook.

WHATSAPP BUSINESS E GOOGLE MEU NEGÓCIO
Confira como essas ferramentas podem aumentar a presença 
online da sua empresa e vendas. Agilize seu atendimento ao 
cliente! Crie sua página cadastro no Google Meu Negócio e 
Google Ads.

APRESENTAÇÕES DE SUCESSO:  
APRENDA A VENDER NO FORMATO PITCH
Crie apresentações no formato pitch para a venda do seu projeto, 
produto e/ou serviço. Participe de atividades práticas, desenvolva  
suas ideias e monte seus pitchs.

MULHER E NEGÓCIOS: SEJA PROTAGONISTA DA SUA HISTÓRIA
O empreendedorismo feminino é fundamental para nossa 
economia. Você é uma empreendedora? Então não perca essa 
oportunidade! Participe de atividades práticas, desenvolva suas 
ideias e faça uma melhor gestão de sua empresa.



https://t.me/sebraerj
http://bit.ly/whatsappsebraerio
https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/


RIO DE JANEIRO E REGIÃO METROPOLITANA 
Av. das Américas 3.555 – Barra da Tijuca (Shopping Barra Square)  

Tel.: (21) 2527-2368

Av. Calógeras 23 - Loja - Centro  
Tel.: (21) 2212-7800 

Rua Manuela Barbosa 46 - Méier  
Tel.: (21) 3899-3799 / 3899-3058/ 2269-8398 

DUQUE DE CAXIAS  
Av. Presidente Vargas 196 - Loja A - Centro  

Tel.: (21) 2671-6592

NITERÓI  
Rua General Andrade Neves 31 - Centro  

Tel.: (21) 2719-8893 / 2622-3610 / 2622-3588 

NOVA IGUAÇU  
Travessa Irene 46 - Centro   

Tel.: (21) 2667-3955 

ANGRA DOS REIS  
Rua Coronel Carvalho 13 - Centro 

Tel.: (24) 3365-0971 / 3365-2799 / 3365-6129

ENCONTRE AS  
AGÊNCIAS DO SEBRAE 
MAIS PRÓXIMAS DE VOCÊ



CABO FRIO  
Rua Raul Veiga 153 - Centro  

Tel.: (22) 2643-0805 

CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Av. Alberto Torres 67 - Loja - Centro  

Tel.: (22) 2723-2429

ITAPERUNA  
Av. Cardoso Moreira 948 - Centro 

Tel.: (22) 3824-2020 

PETRÓPOLIS  
Rua Nilo Peçanha 54 - Centro 

Tel.: (24) 2237-0062 

TERESÓPOLIS 
Avenida Lúcio Meira 375 sala 214 - Várzea  

Tel.: (21) 2643-5484 / 2643-4979

NOVA FRIBURGO  
Av. Conselheiro Július Arp 80  bloco 2 - Centro 

Tel.: (22) 2523-6908 

TRÊS RIOS  
Rua Prefeito Walter Franklin 13 - Centro  

Tel.: (24) 2252-1671 

VOLTA REDONDA  
Av. Paulo de Frontin 463 - Aterrado 

Tel.: (24) 3347-3481 / 3347-5845 / 3346-4323




